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»Dei, der bestacg 
Petets ftrste Bren. 

Kap. 1, 6—9: J ihm-irren J skusllc 
! 

fryde oder-, om J end nu est liden 
Stund, hwis saa sskaxl væke, be- 
idrsfves i mange Haawde Probe-lieh 
for at eders sprøvade Tro, isom er 

mag-et dyrebarere ensd dar forgæns 
gelige Guld, der dog prøves ved 
Jld, maa findes stil Ros og Hex-läg- 
hed sog Ære -j Jer Krifti Aal-en- 
barelse, how-, fom J ikke ihave set 
og dog elfke- Thom- fom J, skmt 
J mt ier ssse, men tro, skulle 
fryde oder over med en uudfrgelig 
og fsovhevlsiget GlØde, naar J naa 

Madet for eders Tro, Sjælenes 
Frelse 

Troeus og Frelseus Pris. 
Fast var det Uidevælgelsem vi 

Leimsiede- Sisdsst var det Genføs 
dekssen til det levende Haab og sden 
hetliige Aw, ssom er bevavest for 
os i Himlene, ivi stand-jede ved Ve- 
tragOtning af, og vi fluttede med 
en fort Henvisnisng tiil vor ende- 
Iige Frelsse. 

Det er denne Frelse, vort Af- 
sfnsit i Dag begynder med at henvise 
stil, naar deck hodder: »F hvilken J 
sskulle fryde eder.« 

Et Ewde Menweske ser, som vi 
gjorde ospmærcksom paa fidst, i een 

For-stand -frel-st, det har Fkod med 
Gud si en gosd Samvittighed; men 

ikke desto mbndre er der nieset- 
Ihcm ikke ewdnu er frelst sfra —- 

der er baade Sygdom, Nød vg III-d- 
maaxske ogisaa flere Slags Forde- 
gelie. 

-« -. .- 

Oet er Jaasdant unget, upon-steil 

her har for Lie, naar lpan ssigerz 
»om J end nu en liden Stund, hvis 
saa skal verte, bebt-wes i mange 

Haande Prøvel«ser.« 
Her ncevnes ikke neiget -beftemt, 

men Axpossrelien kendte jo Tiden og 

Omftæwdizjhsederue kfoorunder sde un- 

ge Krisme shan ffrev Eil, var fttllede 
Hvis sda sscmdcmt hæwder, vdl han 
säge at mange Haande Prøvetlser 
mit-der eder og volder eder Bedrwels 
Ofe, hu ifryd jer alljng i Tcnken 

em, akt derbe varer Tun en lsisden 

W, og flarttelig vender der jer 
en entg, sinkt-kommen Frelse og en 

Mig misnsekig Aw. 
Srna ver-der than Tanken hen wo 

Troen, der Ifaskholder Adven. J 
Swdet for, at Modgang og Fovføls 
gelfer M sfkade Troem saa sfkckl 
de gavne -den, idet de blivet til 

MIser« for »den og tjener tisl 

at vife dens Ægckjhed og Kostbakhed 
Han ssmnmenlsigner Tiser med 

»sdet sorgenng Guid, der dog M- 
ves ved Jlde Tanken er Oel, at GUT- 
det Gestank Jkdpwvem mien er allj- 

gwel kommt-geling men Trer et 

Odlere og eng-Here san vi maa krke 

andres, om sden bliver Genfmd for 
Pisa-eve- 

« 

J Wirkens fssrste Tid Var der vel 

nceppe Wet, ider anbefalede de Krist- 
nes TM, sont de Ilsdsprøven »den »be- 

stob. Det hebt-eh at ,,Martyrernes 
Blod blev Wirkens Udsæd.« Herren 
W jo, iljvsille Prtvelser Troen 
kunde udholde, og Apostelem ssom 
tror Mt paa Troens endelige Sejr 
oq iden sendeliige Ekel-se opmuntret 
dem, han fkrivet til, titl under Ti- 
dens Trængfler at se ftem imsod 
Enden og glcvde sig i Siedet for at 

lade Mkwevfe werdælde dem. 

»Man findes til Ros og Her-liq- 
hed og Ære i Jesu Krka Aabenbas 

reise« Det er sden pwvede Tro, han 
siget det am. Name den bestaar For- 
fsjlsgeksenö III-Immer, som den bli- 
ver Genitand for, saa vil den findes 
til Ros og Hetlighed og Ære i Je- 
su Kristi Tilskommekse 

· 

Det staat eher, og det maa vi dg- 

saa We Mæscke til. Den pri- 
vede Tro fkal find-es til Ros vg- 

Oetligsheid og Ære, nanr vor 

Herde Jesus anbenbares i Herlighed. H 

Jkke sank-des at Tot-staa, ack Frec- 
Midas-fdeaner- 

ellers vibde finde Grund til at be- 
IW. 

»Dam- spm J kikke have set vg dvg 
Me- hom, Tom J- stønt J niu ikke 
e, men stro.« Der peges tibbage paa 
)-am, MS Herkisgshseds Mlse 
er forud næth, Jesus Kristuz 
« 

Dei er først her Apostelen kom- 
ner til at vivse shen til Herren per- 
Eonlig som Gestrstawd for de troen-’ 
Des Gllcede. Han minder som, at 
Ise We shar sset ham og dog ekfker 
dam; de set ham ikbe; men alligevel 
tror de pwa hom. Det minder om 

Herrens Ord llsil Thomas: »Salige 
er de, Tom siikke -fe sog dog tra« Og 
det hat jo Ærinde til alle sencre 
Tiider 

Hasm ssskulsle J ftp-de eder over 
kned en und-Tigeng og forherliget 
Gliede, siger Aipovstelem og han lægs 
ger til: »Nam: J naa MIaalet for 
eders Tro, Sjælenes Frelse.« Ja, 
hcrn er selOe Glcedens Genstcmd; 
ham skyldes Friesen 

Den uusdsfiigelige og for- 
herligede Gliede fkal vel falde 
samtnen med sden endelsige fuld 
kontneFre.l—se, fomekMarrlctfosr 
vor Trin, men naar Apostelen sh e r 

peger fremasd imsod dette Maul, saa 
gør shan sdeck sikkert for,atet san-dont 
Blik frem imsod det faste, «herlige 
Maul skakl sstyrke baade dem, han fast- 
lig skvev til, og Mtne til andre 
Trder under Von-dringen 

Hvasd hat dette Ord saa at ssige 
til os? Vi lever jo Ecke under Trcvngi 
sfler. 

Det That ida for det første dette at 

Eige, act Maul-et for vor Tw er dest 

samme, sfom det var for deres Tro 
—- Sjælewes Frelse. 

igOg fkmt her er fuld Religion-D- 
friihsed sog ingen Forfølgäser — ikkie 
sda faadanne udvortes Fovfølgelfer 
— im gcelder det visst Me mindre 
for sos end Ier hine om at mindes 
vor Udvælgelse og vor Getifsdelse 
at have sØjet retbet paa den Wis- 
nelsige Arv og M det sherlige Maul 
tfok at mee besten under Ave-is 
Funvelsek tir Luan og Lsigegyls 
W- 

En Kongedatter. 
Ps.,45. 

Jeg set dig Tigge ssaa ren og sfcer 
« 

Auch Bunde jeg tolke nein Esslcedck 
«Ast alle, de, sont dig haode kirr, 

I Bchwed ej Dom-er at grade 
HFordi du fltytsted tii Englesis Land 

Sie, Vliomjsterne idækked din Kiste, 
Men dig kunde de ej msiste 

En Kunstnex mejsjsled med· wer-Damm 
J Marmor dit sdcjlsige Billcdz 
De Øjne lukte i Dødcnås Vlund, 
Den fine Pan-de, den spdc Mamd 

Og Fletningen runtdt om dit Hauen 
De korslnge Hændeppcm hvideBrys1, 
Som vilde de verrne mod uren Syst 

Bi Mewnofbeibørn er en 

Süng 
En Vlmvdmg as det lave og shøjm 
sMen Wbt i Hiertet der er en Trang 
Tel ved Skøtihed at fryde vort Øch 
Der-for er her Palmeng 
At W dins Fovm den ten-e. 

En Wdefh en Hi«lsen, som Kunst-l 
neten her 

Dil Mhedens Krav hat gwet, 
M stille dest sdvbe THjertes Begcer — 

Banden i Menneskeliivot; 
Thi Kunstneren Tat svi bringet, 
Hcm Taante Bogæret Vimgetn 

Men var du et Værk as hans Fan- 
Mi- 

En Drmn ved hans KutIst kaldt til 
vae 

Til Fryd for de mange, der gaar 
dforbiT 

Du kunde kun for mbg bkwe 
En fager Manch et idekligt Sw, 
Derkmnsogfoandtsomethiw 

tewde Am. 

Men ast du hat levet og elfket vg 
W .- 

Thi Miqhed krinaet Smerte —- 

underlisg 

Ogatduharmlletsogkæmpftog W 
Dg Widdfrydekmit M. 
Mnnadetalttdvæpe 
ForWM,dmk-ece. 

rmdtnMJssstmet 
Unw, 

Jesletvmde«M 
MWWMM. 
SMALL-ORDNU» 

MWIGM 
LW 

C. Inder- 

De ftore Afftandr. 
Det er iikke lcensge 1sdden jeg læfte 

et Skykke i- Danskeren om en Syst-d, 
fom blev begin-eh da ivi bewde Sam- 
menslukningssiMøde i 1896. Og det 
var Tfordi v«i itte git over Ii det 
amerikansske stritks men fisk dansk 
med ind i vor Kirkenavn 

Jeg lceste ogsaa engang Prof. 
Vigs nu snsart hemmte Sastnisng —- 

og gyfte ved Zanken derom, tænkte 
paa: »Det er en fuldkmnmen Mand, 
sder iskke støder an i sin Tckle'«, gav 
mig san til crt synge: »Skore Oel-; 
gen og faa have Adams Kød og 
Klaslder paa« Og saa ivar den Tan- 
ke hegt-weh 

Men saa i Danfkeren fra den 19. 
Dec. gam: Inin Ven Paftor Nor- 
dentoft hen sog grlwer den grimme 
Ding otp «igen. Saa kom Tanken 
om »Die store Afstande«. 

Kasre Pastor Nordentoft —- Taf 
fsor sidft, det er jo længe siden, 
Inen Die Var jle boszs mig engen-g og 
prædikede is ansin Kirke, og da isagde 
De det samme, som Die nu striver 

Dsanskeren »uden at være Grundt- 
tvjsgianer«. O ja, idet ved vi jso nol- 
at De ikte er! D. v. f. ikke i all-lI 

Ting. Men hsvem er det? Det er 

jeg heller -i-t’ke, og dog jeg bar mere 

af Nrnndswigs Eyn i mangie Tinn 
end De har, og da ogsaa mete, end 

jeg lmr visllet tro fer. Men often 
besondern sein man kommer til at 

kende «sig selv og kosmnter til at se 
lnmr meget man er Vorn af sin 
Tiid, saa iser man da ogsaa, hvor- 
dan dissse Sturme-end prceger dere 
Tit-, ja werter deres Stempel paa 
en del STWL saa uden at vi ret 

ved det er vi nok allesaimmen ble 
ven til Grwndtvigianere i faa el- 

Ier sasprre Stykfet 
tlaar der «saa er bleven Tale om 

en Sammensslukning af de to Sam- 

tfunsd, faa er jeg crf den Mening, aEt 

saa maa vi iskke ibegynde med —- 

«adiafvra«. Nei, saa maa vi Edel- 
lere sbesde Gud fvi os fra en Sam- 

menslntnckngl thi det Pindelntggekj 
vil ifke stimme Hierterne til ast se 
nvget størke! 

IN er san ikkse ret klar over, 
otn Sproget sfkal ind i Mik- 
lernc eller ogsaa vcere Adiafsora, 
men sdet stal vel svære Mu, at 

det dog skal We en danfk lukherss 
Kinn-, iog Ordet den-ff maa da med 
inld si Nin-net- Eltlers vil da ifke 

jeg være med, det siget jo san hel- 
ler ikke san meth. Men ider et 

stete. 
Im user da, at der i Den for- 

nede sen-ki- er kommen alt for ftcerk 
Fort wo det amevkkcmfüe men jeg 
vil helft i Tag iikke skrive met-e 

som det, selv om der band-e fra Cen- 
trum kan fremärages Bwiser not 

for, wt der er .er lidt as dek dedste 
vort Folk har, ssaavel fom der ude 

fra Menighedems Udkasntter, shvor 
alt godt nmngler, felv godt Dawfk 
i Hverdagslxisvets Tale. Og felv om» 
sdet ier er sfua galt, som en vis-d 
Resdavter fortcelley at det bun er i J 
et Var MWM, Ct Mk ON 
»W, san er dek vist galt nok 
T nddm osg der-sont en Smnmensluts 
ning Xusnde Ifaa den deing, at 

der kom lädt Reb si Sejlene, saa 
va-: det ijt gebt not. Men elecd es 

dog M, ak Kirken er i sig felv 
Jtvkermtional Og den lutderske 
Fordring er dogk Wen og Proc- 
dilken i Folkets Spvogl Og ivi maa 

lcegge samtne- Vcoqt paa lnkhersk 
Tom pæa dunst! 

De skove Asstnnde hat da ogsaa et 
Genttuim sog med den gamle tendte 

Præft i Gylling Gab es hufte, at 
Wirkens Centrum er, hvad Gud gav 
osl Det er jo iosgfaa bet, der er det 

egenklige store Sckel mellem den 

We og den teformekte Kinn-, 
at mens den ssidste lægger Vcegten 
paa- hvad vi get sfor Gub, saa lcegs 
gekvingteanMGud gsr 

fsor osl Ak der san er M, shwk 
man er bleven Maul-Frei Og ke- 

Formetetenthehdetkanjo ikke 

besten-ex da runde man-sie afhiasls 
pes. Deterdatden forenedeKir-- 
sebedmenddsthmkwst 

Mut fast en MWUS k I 

M nmä bei da Eli-be Bekendels 
Meister-im der nm komme Ekkl ask 

saa at lislle Petvselsstrøg kan sslotsbe 
den ltlle fortlarende Bemerkt-bring 
i vor Bekendelsse, ssom ivi da godt 
Pan undevære og san Være eilig-e, 
saa ser jeg ikke at det er wødvew 
digt at sfaa ladet noget ansten om 

Kurispil og Dans osg aner Adia- 
sora! Nei, lad os prøve paa at 

faa den gamle list-berste Regel ind 
i vor metid 

»Enigil)ed si dct Metalng 
Frided i det twassentlige, 

Allen Kasrliighcd si alt!« 
» 

At der laa vil ibslisve Strid nim, 

shvornaar vi sfkal gaa wer fra Dansk 
til AmerdkansL -om det er godt i 

iførste ellcr anden Generation ellcr 
vi skal ventc til i trsedie aller fjcrde, 
det vil der Mir-O og det kan ogsaa 
vnsrc fovskellsigt paa de fovskelligc 
Ztcdct Men det er da ogsaa far- 
ligt at komme ind i det katolske 
Spor- og holde Gudstjcnoster i set 

Spros, som Folket iktc forstaar. 
Udcsn at saure nogen vil jeg blot 

--·ortchle, at jcg for nogle Aar si- 
den spaa en Reij kom tisl en By, 
Zwar der var en danfk Kitte, men. 

do hade for Tiden ingen Prcoft, 
og da jeg hinde, blcv jeg der Zon- 
dng over og prwdifedc for denH 
Te knwdc an i Okdeux Arm, Dis-! 
lscssunt og Organ-ist, og on mrganH 
mel Mand lcestc Jndgangsbønx men» 
da vi skotn txil Sangcm saa jeg, at 

cn hol Del rsad og sang ikke med, 

;«k)msdc ingen Salntedog. Lg det er 

nn en af ntine ønmre q-1mt’ter: Im 
tun We gsodt taale at se, at der 

iiddcr en hol Flok og ikke er med 

i Jan-gen Jeg standsrde Zangen 
vix bad dem om at dele Zangka- 
gerne am, laa at alle tnnde syngis 
med. Mem nn fik jeg dct lakmriskc 

iEstah at de var fkfdt der i Handel 
dg knndc ifskc lasse i Zahn-bogen 
POder Halvdelen sad ifaa der og børtc 
paa msin Prasdikcn og lnndc vol 

fikke fsorftaa more as det end en 

cva of det Kntollitter for-staat 
Ia- Pmsstms Latini Her kk sak- et 
— Adiaifora —- men denne Mensigi 
tin-d er ikke ei Den sfownede Kirkcx 
om den er si Den danske Kirkcy ved 

jeg -ikkc, men de dar da Botjcninq 
iderfral 

J de 31 Aar, jeg dar ver-tot her 
iLmIdet,harjogsetenhelDelaf» 
Iignensde, sog jeg ckan Tige, at der er 

Flor Frenrstridt i det danske i en 

fstor Des-I af vor-e Ist-entweder og det 
baade i Kirke og Hjam men derfor 

Ivisl jog gerne være enig med Past. 
Novdentsosft vm, at man ipaa nmngs 
Siedet gaar for rast weg del er til 

HiTab for mange, selv «om jeg ikke kan 

Jsforstaw at det er Falte-Mord 
? Lad vs ins-Mc komme til at koste 
alt tfor meget Sncws paa itjinandem 
thi Isaa bit-ver vi saa grimme i hin-; 
andeus Øjne, saa det blsbver Vanlskcs 
lsigst at faa lelv det gode fremmet. 
M vi faa Gusds Nige fremmet 
sblandt votst Fall og faa Asstandcms 
lddt fetten-, saa var idet g-odt; thi 
hvert Stridt i Retning atf «Ecn 
Djsord og een Hyrde« ser jo dog rot. 

Dersfor tun fremad si Jofu Nasen, 
Saa gam- det og lhjemad til«lige, 
Saa et ihver Glæde og ihverit et 

Samt, 
Et Trin paa vor Himmelstigel 

Men Ifaa har jeg est lille Ord til 
Past. J. M. Hur-sen eller til dct 
Iille Stykke i isatmne Nr. af Vladet 
dm Pension Jo, min Ven, det lan 
duda nothnaardulæferdeLove 
for Pensionsfondet, sont jo blev sendi« 
til os, thi selt- om dat idle er sagt, 
faa er det solt-sagt at enth, svm 
er i- Pewsisonslfmtdot, Hans efterladte 
faar Pension efter chans Død uden 

Sen-seyn til AM. Vel er den lille 

Pamflet ikde its-get jurisdisk Stauneer 
men den er stor i tin Lidmched og 
Grundtankmser saa god, som den 
lau verre- Hvor vilde jeg IM, at 

Ell-e Præfter Xunde gaa ind; og naar 

sog saa med det samme maa Eige: 
Jegkanikkezsaaerdetikkeafdad 
euer M- M bar M mcgd na« H 

tut-H Grund, vg jeg hakt-ber, at der 
Ue derved stal sie noget ondt; gid 
Ae Priester var lsnnet og stillst 
W,atdewdenatcidealtfor— 
W X betet Hiem kimde gaa ind; 
bist var godt ag Bunde lW hiel- 
kyTe i mange Mem M W Dag- ; 
M is Mc W Prwltens Dir for- « 

.- 

I- 

gsre under disse Lade-. Om dot 
san var nvuligt at danne no- 

get si Lighed med, form Han- 
sen eint-allen at Novfkerne shar 
—- ja, jeg har stusderet det, men 

jeg synes cikle -om det vg tror ikle, 
det kcm praktisereTBlandt os er der 
ier mange Haardklnvsere til, at den 
Slags Ding viel gaa. Det, vi har nu, 
gør jo os, ifosm det —tilsotnn1er, til- 
en Slags Mlligeret Stand, en 

Ade-l —- baseret Paa en Tjeneste, 
er er gjort i sSamfundet ellser Me- 

Mgbledem og bar det i Øjeblikket 
in Styrske deri, saa er Furt-n der 

ogsaa Men der er ingen Tinivl onl, 

at Fanden bør være swrre ellkr der 
man indsprcss fom i det gamle en 

Skala sfor Pmtsiom og maaskc ogfaa 
en STala ssor Widng i For-hold til 
Alber- Men dct vil jo komme-Ei Striid 
med nogin of det sbedste i os, det, at 

« 

den bsr .l)ja!lpes, soom er i NødH 
Dot er jo sogfaa klort nol, at en En- l 
le med en Flok stnna Born trasns 

get fom Regel haardcre til Hjælp« 
end en ældre Enke, hvis vol-Ins 

Born, om de bilde, let kunde for- 
sprge en Moden-. Sau den Sivtning 
om pensionerets Ægtoslab — del er 

faa alle Vegms, i hele den danske 
Stats Pensions-System ja Mo i 

Jndre Mssionmernes. Og i man- 

ze andre Pensionsregler er det end- 
Da sauledes, at kun den fsksve Hu- 
"tru kan faa og kun naar de hat 
Jan-et gilt i 10 Aar kan den andeu; 
nen nam- fsrit en er Mienen-t- 
Ean ingen ny Huftru sfasa Pensions- 
ret Saa den Sætnsing maa der iskke 

W wer. 
Men nu til Glut blot «dette: Dei 

M rot gon om der til Anm. Z, 
Ade sichmde Indes en ny Danke, 

war der staat: »Sie Papst-, der 

M vom med« oh Men- MI M 
ts- 

i— 
— .—.—g 

sasa med os, der ikke kan komme 
med? Og der kan godt mke siere 

iozmmdc Sygdom, usw, Faitiq 
dom ofv kan gsodt have stillet stere 
sanledes at de We Pan væve med, 
Ielv om de vil. 

I Sau med da samme, f-: joq cui- 
ber, vil jseg gerne W en kæchg 
Marshiitfen fra os her vcd Lins- 
Dens. Nu kan vor Iillx Menigbed 
erjre den tredie Aarsfeft, og m- bar 
vi ogssaa faaet en lille Wider-Wenig- 

Yhed sher ospspe i Nord, og det er godt; 
dhi sfeslsv om di mister en as vore 

Medlctmner, fom paa en natur-Läg 
Maade bør slutde fig dertil, Iaa er 

vi ikke derfor beder men Tiger, 
fom Sutbkær sagt-e Det bliver i 
Familien. Den nye Menighcd hat 
lcjcst on Kisrke i Mi. Vifion og hat 
fine regelmcrssigc Gudstjenester med 
Søndagsfkole og hat Kredfens Ris- 
siqnasr Thomas A. Swoet i sin 
Midtc. s 

— 

Jeq vil sluttc med at ssiget Er 
der nogle isblandt iet, som vil have 
mcsd Herrens Kistke at yørc kom iäd 
og fis os, naar J kommer herned for 
at finde et Hjem i N. Y. Stat. 

Hiler i Jesu Navn fra eders 

A. Kirkegaard 
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beliggemäo i set knist- Jeg hat- et Psr gotle kanns til sslgs, M sw- i NEM- 
af Badgety Minu» Dom jeg law sælge pas lette Vincent-. Bekollmingea et- aste- 

udeslulckende Skanckinaver. Udmmrkot Jord: sort Muldjkmi used bekundet-DE 
Gode Vejcs, godt Klimst og godt Vand. Pot- nærmere Oplysnivgek Ikkiv til 

K. T. WANT Zugs-eh Mindestens 

Bidliggtmde 3 Mit km Mut-doch se- 
2m ACRES FARM. tredics station nordvest kot- Will-nun 
Detme Farm er Nwll impronsd", bestem-wie as et godt Hug, Kcvlcjchtalch Kora- 
magasin, Hønsishns, god lkrøml og on Stor Lumi. Næsten al Markjokden et pljjct 
og er kærdig til sannst-g- 1-’0r ein kort Tid kan ri Akklge Jenne Pakm til den life 
Pris af 870.00 pr. Arn-, Yilkuar sll)00· kommst-, 830011 dtsn lata Marts 1918, Re- 
sten pas leite Botingcslstsr til 5 ng 0 pCL Pot- nckrmssrcs Oplysningek des-g elle- 
skkev til ANDEZSON UND CO» Wülmuz W 

xvjttsringon 
Til den sonsode danske cvangoljsb-lutho-bs 

Kirkos Bømehjom 

Pør kvjtderet .....................81382.89 
lmok, Wj3., Vor Preisen Mgh.s Kvk. 10.00 

Hin-Unit, Wis., Kvk. ................ 5.00 
sjdney, Mont., va. ................ 10.00 

Audubon, Ia» Den danske lud-. Kvk. 10.00 
Albert Ist-a, Minn., Blizabetih, Anna, 

lnger, Jolmny og Jos Raben ...... 4.00 

Mildean Cal., Vor Prelseks dansk-1utzb. 
Kvindef. .......................... 10.00 

(3hjoago, Ill., lxoujse og Bdward Njelsen 2.00 
St. Louis, Mo., Icvf. ................ 10.00 

0811k0811, UND Den danske Broderf... 10.00 
Musik«-, VVi8., Vot- Prelsors Mgh. 10.00 

Kenosha, VVjs» Julius Jensen ........ 5.00 

Napels-, Nein-» Amm, Ruth, Amanda og 
Diigsnzf Kaki-IN .................. 5.00 

Grec-m-jlle, Mich» Mr. og Mrs. Vego 
T. Nelson ........................ 200 

(’hi(s-ag0, Ill., Ehe-anor Mgh,s va. .. 25.00 
Rat-Zum Wis., Alt-s. West, ,,«l’caohek in 

Emnns sundaysoh001" ............. 2.40 

lisaceino, Wi8., Erjc EVEN-, «’Dea(-her in 
Ein-ins sundaysohoosp ............ ·80 

l?-a(-.ino, Wis., Not-man Oben, ,,Teaohek 
in Dynaus sundaysebool" ........ 1.40 

Reuean Wis» Lojs Nelson, ,,’l’eacher in 
Ema-us Sandayschoo « 

............ ·25 
Rache, Wis·, Bjrthdsay Pennios from 

Ums-us s. s. Ohildroa .......... 10.00 

Demdale, Onl» D. B. s. ,,Gixsle" Nr.95 10.00 
Pomdalscs, Col-, Kvindek. ,,Ydun« uk 

Dania ............................ 6.00 
Dannesbkog, Nebr» Kvk. ............ 10.00 
Glases-go, 11L., valdmay Max-cui as 

Esther Junker ................... 2·00 
Iowa-www Ida-» Dcnish Inst-L sun- 

day Mool ...................... 15.00 

Morgen, Mino-, Rauh, con, Msblo os 
Miit-on Miller .................... 4.00 

Ums-A Mino» Wnds sjudssss 
skolo ............................. 3.20 

Kennst-O N. W» Nsnwvh MIIU 
Icvivdok. .......................... 10.00 

Waupsoa, Wiss Honigs-auch Ugh» Ok- 
kek ved Bmenos Eule-tr- ........ 35.51 

Nemah, Wis» Anna M. Nielsem ...... 1.00 
Furt-hinsan, Minn., Den dsmkszuvh 

Migli» Okkek vod Bømenes Eule-usw 7.80 
lslt 81,620.25 

Wimpch Wis., d. 28. Dec. 1917. 
Mod vor-lis- klilsen og M. 

Joh. Und-ev, Zutun-. 


